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Vážení cestující,
v sobotu 1. prosince 2018 Vás zveme na tradiční 
Mikulášské jízdy doplněné o symbolické oslavy 25 let od 
vzniku     organizace     ROPID.    Na  vlakovém     nádraží 
Praha-Smíchov proběhne cca od 9:00 do 17:00 hod. 
doprovodný program, při kterém se naladíte do vánoční 
atmosféry a užijete si po čertech dobrou zábavu.

Na co se můžete těšit:
ź tradiční jízdy Čertohráčkem s Mikulášskou družinou   
ź jízdy parním vlakem s lokomotivou Šlechtična také 

v doprovodu Mikuláše, anděla a čerta
ź oblíbené nostalgické jízdy historickými autobusy
ź speciální jízdy třívozovou soupravou historických 

tramvají mezi Smíchovem a Muzeem MHD ve 
Střešovicích

ź ukázky modulové železnice MKMŽ Slivenec a DDM 
Praha 5

ź ukázky prací a zpívání koled dětí DDM Praha 5
ź tradiční informační stánky PID a Českých drah
ź velkolepý ohňostroj na nádraží Praha-Krč

Jízdy Čertohráčkem a parním vlakem
Připraveny jsou mimořádné jízdy výletního vlaku 
Cyklohráček, který se jako každý rok promění v tradiční 
předvánoční Čertohráček.  Zde na Vás čeká Mikuláš se 
svojí družinou. Na tu se můžete přijít podívat                         
i do parního vlaku vedeným lokomotivou Šlechtična. 
Oba vlaky budou odjíždět z pražského smíchovského 
nádraží do různých koutů naší metropole či do 
středočeských Čelákovic, Úval nebo na Karlštejn.

Pro všechny jízdy vlaků je však nutné koupit si 
v předprodeji jízdenky, které jsou k dostání ve stanicích 
Praha Masarykovo nádraží a Praha-Braník.

Okružní jízdy historickou Prahou
Dopoledne si budete moci užít nostalgické okružní jízdy 
historickými autobusy, které Vás svezou 
v půlhodinových intervalech ze Smíchovského nádraží 
do centra metropole. S vozidly se tak podíváte na 
pražskou severojižní magistrálu, k Obecnímu domu či ke 
Karlovu mostu.

Za Mikulášem i do Muzea MHD ve Střešovicích
Odpoledne cca od 12 do 18 hodin budou mezi 
Smíchovským nádražím a Muzeem MHD ve Střešovicích 
jezdit nejen historické autobusy, ale také třívozová 
souprava historických tramvají. Přeprava je zdarma.

Den zakončený ohňostrojem
Po 17. hodině bude den zakončený velkolepým 
ohňostrojem, na který Vás doveze Čertohráček a parní 
vlak s Šlechtičnou na nádraží Praha-Krč. I sem si 
nezapomeňte zakoupit v předprodeji jízdenky.

Na koleje i 2. prosince
Mimořádné jízdy Čertohráčku a parního vlaku budou 
pokračovat i v neděli 2. prosince 2018. 

Mikulášské jízdy a oslavy 25 let ROPID o víkendu
1. a 2. prosince 2018
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